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Nummer 3 

Maart 2018 

  
      

 

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. 

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 22 maart.   

Daarna 19 april, Vonderstraat 15, bij voorkeur per e-mail: samenteind@gmail.com  

voorzien van verenigingslogo (eenmalig), maar ook handgeschreven teksten blijven  

uiteraard gewoon welkom. 

 

REDACTIE 

 

Penningmeester / Contactpersoon adverteerders: 

Jan Adriaans    Harmonielaan 18   tel: 06-46857334 

Tekstverwerking en lay out: 

Anja van Meijl    Vonderstraat 15   tel: 06-46471073 

Drukwerk: 

Cor Koks     Brugstraat 32   tel.493787 

Distributie: 

Andrea Raaijmakers   Steenoven 22                          tel. 495993 

 

 

 

Rekeningnummer:  NL06RABO01480.28.349 
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MEDEDELINGEN VAN DE KERK 

 

 

Franciscusparochie      De pastorie is dagelijks 

Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming   bereikbaar op telefoonnr. 

Pastorie Nieuwendijk 37                                                    0493-491315 ( is door- 

5712 EJ Someren-Eind     geschakeld naar Nelly van  

Bank: NL14RABO01480.09.484          Houts) 

Email: past.eind.37@hetnet.nl  Kapelaan van Overbeek 

 0493-691415 

             

MEDEDELING 

Met ingang van 1 januari 2018 worden de zaterdagavond vieringen als volgt  ingevuld: 

1
e
, 3

e
 en 5

e
 zaterdag van de maand: pastor Zwirs. 

2
e
 en 4

e
 zaterdag van de maand: paters uit Asten. 

Dopen, huwelijken en uitvaarten: kapelaan van Overbeek. 

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar tel.nr. 491315 ( pastorie) 

MISINTENTIES 

Misintenties á € 10,00 kunnen in de brievenbus van de pastorie of bij Haspelstraat 21 

aangeleverd worden. 

Wilt u dat een aangevraagde misintentie in het Contact wordt vermeld dan graag opgeven vóór 

woensdagavond in de week voorafgaand aan de mis. 
 

Contactpersonen werkgroepen parochie 
Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof/ 

          grafdelver 

Andrea Raaijmakers  Steenoven 22  495993  Coördinatie kosters 

Sandra Eilers   Sluisstraat 61  473996  1ste H. Communie 

Heidi van de Voort  Korteweg 18a   440801/06-29379144 Heilig Vormsel    

Toos Maas   Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333  Sluis X111 

 

Parochieadministratie 

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990  Bijdrage/ledenadm. 

Dori Engelen   Laarstraat 19  492981  Kerkhofadm. 

 

Koren 

Gerry Jansen    Loonhof 13  471056  Kinderkoor 

Tonny Bennenbroek  Haspelstraat   496542  Gospelkoor 

 

LOCATIERAAD  O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND 

 

Locatieraad   
Jo Van Diepen  Vlasstraat 13  493763   

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 493100   

Ricus Looijmans  Nieuwendijk 70 440115   

Ivy Geurds   Kanaaldijk Zuid 43 473907  

 

mailto:past.eind.37@hetnet.nl
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Bereikbaarheid parochie/pastorie  491315 (doorgeschakeld naar Nelly van Houts ) ) 
 
 

OPENINGSTIJDEN KERKHOF 

Zomer 9.00 - 20.00 uur. 

Winter 9.00 - 17.00 uur. 

 

AFVAL KERKHOF 

Groenafval van het kerkhof, s.v.p. op de daarvoor bestemde plaats deponeren. Het is niet de 

bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.  

Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. s.v.p. mee naar huis nemen. 

 

Hoe te handelen als u gebruik wilt maken van een van onderstaande diensten. 

 

DOPEN 

Het Sacrament van de Doop  wordt  toegediend  door Kapelaan van Overbeek. Als u een kind 

wilt laten dopen neem dan eerst contact op met het nr. van de pastorie.( zie boven). 

Kapelaan van Overbeek zal daarna contact  opnemen met de ouders van de dopeling. 

    

HUWELIJK 

Graag 2 maanden van tevoren telefonisch contact opnemen met het nummer van de pastorie zie 

boven. Voor het huwelijk heeft u een doopbewijs nodig. 

Indien u in een andere parochie gedoopt bent, kunt u  daar het doopbewijs halen na een 

afspraak. 

Daarna neemt Kapelaan van Overbeek contact met u op om een afspraak te maken voor een 

gesprek omtrent de viering. 

Dan wordt ook het huwelijksformulier ingevuld. (Doopbewijs en trouwboekje van ouders 

meenemen). 

 

UITVAART 

Neem bij het overlijden van een familielid altijd eerst telefonisch contact op met de pastorie, 

(nummer zie boven.) Vandaar uit worden, in overleg met de familie, alle betrokken personen 

geïnformeerd die nodig zijn voor de viering. (avondwake, koor, muziek, organist, acolieten 

enz.) 

Uit de collecte van de avondwake of uitvaart worden 3 missen gedaan namens de parochie. 

Bij een avondwake en uitvaart worden er 6 missen gedaan namens de parochie.                    

Het herdenkingskruisje komt te hangen in de sacristie en kan na de eerstvolgende  

allerzielenviering meegenomen worden. 

Vriendelijk verzoek, Als er geen diensten in de kerk zijn, wilt u  dan s.v.p. de moeite nemen 

om  toch de volgende gegevens van de overledene door te geven op de pastorie, voor een 

notitie in de parochieboeken: Geb. datum – overlijdensdatum – overlijdensplaats – plaats en 

datum crematie of begrafenis – laatste adres -  adres  fam. lid -  toediening van het Sacrament 

v.d. zieken ja/nee. 

Dit kunt u per email doen n.l.  past.eind.37@hetnet.nl  

 

 

DOOR DE DOOD IS VAN ONS HEENGEGAAN 

 

Cor Verhees  
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Wandeltocht te Sterksel van Wandelsportvereniging Hermode 

op zondag 25 februari 2018 
 

Wandelsportvereniging Hermode uit Someren-Eind organiseert op zondag 25 februari een 

wandeltocht die begint bij Huize providentia – Toneelzaal, Albertlaan 19, 6029 PN Sterksel. 

 Er zijn routes uitgezet over afstanden van 7, 14 en 20 kilometer. De wandelingen gaan over 

goed begaanbare wegen en paden en worden aangegeven met pijlen.  

 

Iedereen kan mee doen met deze wandeltocht. Inschrijven kan bij de startlocatie. 

De starttijd is tussen 09.00 en 12.00 uur. Het inschrijfgeld per tocht bedraagt € 2,00 per persoon 

voor wandelaars die zijn aangesloten bij alle erkende wandelsportbonden en € 3,00 per persoon 

voor alle anderen. 

Uiteraard zal wandelsportvereniging Hermode alles in het werk stellen om alle deelnemers te 

laten genieten van de mooie, rustige en natuurlijke omgeving. Voor verdere inlichtingen kunt u 

bellen met het volgende telefoonnummer: 06-53323813 of kijken op www.hermode.nl  

 

 

 

 

PROGRAMMA EVA MAART       

 

Woensdag 14 maart WENSAMBULANCE 

Nog een laatste maal het ouderlijk huis zien, naar familie toe of een dagje naar het strand. Het 

lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet lang meer te 

leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. 

Wens Ambulance Brabant brengt terminale zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek. 

2 vrijwilligers verzorgen vanavond een presentatie. Zij komen met een wensambulance zodat 

we ook een kijkje kunnen nemen binnen in de ambulance. 

Omdat zij van sponsors en giften afhankelijk zijn brengen ze ook een collectebus mee voor een 

vrijwillige bijdrage, dit is geen verplichting. 

 

Aanvang 20.00 uur in zaal "Jan van Tieskes" 

Niet leden zijn ook van harte welkom, zij betalen dan 5 euro.  

 

 

http://www.hermode.nl/
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Muziekvereniging Juliana 

 
 
 
 
 
 

 

Concert Slagwerkgroep Juliana met de slagwerkgroep van KansPlus Asten-Someren 

 

Op zondag 4 maart geeft Slagwerkgroep Juliana uit Someren-Eind een concert samen 

met slagwerkgroep De Vrolijke Noot, bestaande uit muzikanten van KansPlus. Dit 

concert begint om 14:30 uur en vindt plaats in De Einder in Someren-Eind. De entree is 

gratis. 

Slagwerkgroep De Vrolijke Noot is ongeveer 3 jaar geleden opgericht. Zo’n tien muzikanten 

met een verstandelijke handicap kunnen er hun passie en enthousiasme voor muziek helemaal 

in kwijt. De groep staat onder leiding van Martien Vinken en heeft inmiddels al verschillende 

concerten gegeven. Ook in Someren-Eind willen ze graag laten zien wat ze in hun mars 

hebben.  

De B- en C-slagwerkgroep van Juliana openen het concert, gevolgd door De Vrolijke Noot. 

Slagwerkgroep Juliana treedt als laatste op. 

 

 

Groot Somerens Slagwerkconcert  

 

Op zaterdag 24 maart geven de vier slagwerkgroepen uit de gemeente Someren een 

gezamenlijk concert in De Ruchte. Dit begint om 20:00 uur en de entree is gratis. 

In navolging van het concert dat alle harmonie- en fanfareorkesten uit Someren regelmatig in 

sporthal De Postel geven, organiseren nu de slagwerkgroepen samen een concertavond. 

Hiervoor is als locatie De Ruchte gekozen, omdat slagwerkmuziek hier qua akoestiek beter tot 

zijn recht komt. Bovendien kan de bezoeker hier vanuit een comfortabele theaterstoel genieten 

van de muziek! 

Elke vereniging heeft een speeltijd van 20 minuten. Op het podium is een basisopstelling van 

instrumenten aanwezig, zodat de wisselingen snel kunnen plaatsvinden. Muziekvereniging 

Somerens Lust treedt als eerste op, gevolgd door Juliana uit Someren-Eind en St. Willibrordus 

uit Lierop. Slagwerkgroep St. Jozef uit Someren-Heide sluit dit unieke concert af. 

 

 

Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of op 

www.muziekverenigingjuliana.nl . 

 

 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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De Dorpsondersteuner 

 

Ik weet het niet meer… 

Soms komt er zoveel op u af dat u niet meer weet hoe u het moet oplossen. U weet dan ook niet 

bij wie u aan moet kloppen voor hulp. In zo’n situatie kunt u ook met mij contact opnemen.  

 

Kennismaken 
Als ik bij mensen kom hoor ik nog  te vaak dat mensen niet precies weten wat ik doe of wie ik 

ben. Graag kom ik een keer op visite, dan weet u precies wat ik mogelijk nu of in de toekomst 

voor u kan betekenen.  

 

Hulp vragen of bieden 
Regelmatig krijg ik een verzoek van mensen of verenigingen uit Someren-Eind die op zoek zijn 

naar een vrijwilliger, een maatje of tijdelijke oplossing bij bijvoorbeeld ziekte. Dit kan 

eenmalig zijn of voor langere duur. Mocht u zelf graag (tijdelijk) hulp willen bieden in de 

gemeenschap of willen weten wat mogelijkheden zijn? Of heeft u zelf hulp nodig? Of vindt u 

het leuk om hier met mij over te brainstormen over hoe we het lokaal kunnen neerzetten? Neem 

dan eens contact met me op.  

 

Zorgen maken 

Maakt u zich zorgen om uzelf of om iemand uit uw omgeving en wilt u graag eens uw verhaal 

delen? Ik kom naar u luisteren, misschien kunnen we iets doen.  

 

Samen Dementievriendelijk Someren-Eind 
Om meer bewustzijn en begrip te creëren, organiseert de werkgroep Dementie met inwoners uit 

Someren-Eind een thema avond Dementie op dinsdag 13 maart 2018 in de Einder van 19.00 

uur tot 21.00 uur. U bent van harte welkom! Wilt u zich aanmelden bij mij of bij het KBO-

bestuur?  

 

Dementiekoffer te leen 
In deze koffer vindt u materialen, brochures en informatie over de ziekte Dementie. De koffer 

is gratis te leen bij de dorpsondersteuner. Maak hier gebruik van! 

 

Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u me 

bellen! 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 
 

 
 

mailto:dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Zondag 11 maart 2018 
 

Dames en tiener kledingbeurs in   

Someren – Eind 

Einderplein 1 
 

 zomerkleding voor dames en tieners 

 vanaf maat xs t/m ???   

 

Afhalen deelnameformulier (tegen betaling van 1 euro) 

Ingang achterkant van het gebouw aan de Lambertusstraat. 
 

Vrijdag        2 maart    18.30 – 19.30   

   

Zaterdag     3 maart     13.00 - 14.00  

 
Inleveren kleding: 9 en 10 maart 

 

Verkoop  

      
Zondag 11 maart 10.30 – 13.00   

 
 

OPHALEN VAN NIET VERKOCHTE ARTIKELEN EN GELD  
 

Dinsdag  13 maart  18.30 - 19.30 

 

 

Info: Mien - tel. 0493-494430   

  

of ineleenders@hotmail.com 
 

 

 

mailto:ineleenders@hotmail.com
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Bedankt! 
 

Carnaval 2018 was machtig mooi! CV De Plattevonder wil hierbij iedereen die heeft 

bijgedragen aan dit mooie carnavalsseizoen, bedanken: Prins Ruud d’n Urste, Prinses Dieuwer, 

hun familie, buurtgenoten en vrienden, Vorst Martijn, Vorstin Kristel, Raad van 11 en hun 

dames, Jeugdprinses Isabel, Jeugdvorstin Maartje, Jeugdraad van 11 en adviesraad, alle ouders, 

grootouders, broertjes en zusjes en overige familieleden, buurtgenoten, Dend’s Marietjes, hun 

begeleiding en ouders, Jeugdcomité, Optochtcomité, Zanikavondcomité, artiesten, d’Einder 

Muzikanten, Redactie carnavalskrant, Sleuteldragers, Club van 50, leden van verdiensten en 

ere-leden, ex-prinsen en -prinsessen, Residenties Jan van Tieskes en De Einder, sponsoren, 

organisaties, horecagelegenheden in Someren-Eind en hun personeel, alle vrijwilligers, alle 

bezoekers en deelnemers aan de optocht, zanikavonden, recepties en overige 

carnavalsactiviteiten, collega carnavalsverenigingen, alle Rotten en Rottinnen en iedereen die 

op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan deze mooie carnaval:  

 

BEDANKT! HET WAS GEWELDIG! 
 

Nu gaan we ons opmaken voor het volgende carnavalsseizoen. De vereniging kan hierbij alle 

hulp gebruiken. Wil jij je inzetten als vrijwilliger voor CV De Plattevonder? Meld je dan bij 

een van de bestuursleden of stuur een e-mailtje naar info@cvdeplattevonder.nl.  

Specifiek kijken we nog uit naar leden voor het Optochtcomité. Ook voor de diverse 

carnavalsactiviteiten doen we graag een beroep op vrijwilligers. Dus heb je zin om te helpen? 

Laat het ons weten, alle hulp is welkom! 

 

Inwisselen munten CV De Plattevonder 

 

Heb je na afloop van een bezoek aan een activiteit in de Einder nog blauwe en of groene 

munten van CV De Plattevonder over? Tot 15 maart 2018 zijn de munten van CV De 

Plattevonder nog inwisselbaar tegen contanten bij de penningmeester: Jack van Leuken, 

Vuurdoornstraat 5. Graag vooraf een telefoontje via 06 – 41 36 84 53 indien je de munten wil 

gaan inwisselen.  
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Uitslag Carnavalsoptocht CV De Plattevonder 2018 
 

Eenling  

Plaats No. Titel       Groepering   Totaal 

1  15  Hedde gij onze Bobbie gezien???  Hogenbergen   281,5 

2  8  Ik heb ur de lucht nie mer vur   Vaartje   273,5 

3  17  Ik spoar Wind Energie!    Brimberre   267,5 

4  29  Van ut keske naor de muur    Ketelenberg   266,0 

5  6  Ik heb er inne loate vliege    Hoefke   257,0 

6  20  Wa un aandachtstrekker he ?!   Ketelenberg   245,0 

7  25  Ik hauw ut in de gaate    Ketelenberg   235,5 

8  4 Ik heb un leuk uitje     Drakenschans   225,5 

9  12 Ik loap vur Schut *    Plak    0,0 

 

Grote Groep  

Plaats  No.  Titel       Groepering   Totaal 

1  26  Als de kat van huis is….    Hoefke   389,0 

2  16  Rij-Tuig      Ravel    370,0 

3  5  Carnaval is buiten de lijntjes kleuren  Ketelenberg   307,5 

 

Kleine Groep 

Plaats  No.  Titel       Groepering   Totaal 

1  19  Mi moeder de vrouw op vakantie   Ketelenberg   274,0 

2  30  Bejaardenbezorgers     Brimberre   267,5 

3  11  Wai stoan vur de overgang    Ravel    263,5 

4  7  Dur moet harder opgetreeje worre!  Haspel   253,5 

5  24  Spoorloos op de plattevonder   Vaartje   251,5 

6  22  Wai trekken "OE" strak    Vaartje   249,5 

7  27  Tonpraoters      Ketelenberg   246,0 

8  14  Deurum!      Drakenschans   244,5 

 

Wagen  

Plaats  No.  Titel       Groepering   Totaal 

1 31  Waar is fikkie?     Plak    416,5 

2 18  Opgetrommeld vur carnaval   Kwamokus   375,5 

3 23  Wij goan vur de CUPcake    Brimberre   371,5 

4 28  Klaargestoomd vur carnaval   Havenoord   365,5 

5 13  Prinsenwagen KomOkUs    Komokus   321,0 

6 9  Wij gaan naar Ibiza op vakantie **  Keijepaol   283,5 

 

*  Niet kunnen starten wegens ziekte 

** uitgevallen tijdens de optocht 

 

Alle foto’s van de optocht en het carnavalsseizoen staan op de website: 

www.cvdeplattevonder.nl, op Facebook en Instagram 

 

 

 

 

http://www.cvdeplattevonder.nl/
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13 MAART ALGEMENE VERGADERING 

 

Graag nodigen wij iedereen uit voor de Algemene Vergadering van CV De Plattevonder, die 

gehouden zal worden op dinsdag 13 maart a.s. Deze vergadering wordt gehouden in de zaal van 

café-zaal Jan van Tieskes aan de Nieuwendijk te Someren-Eind en begint om 20.00 uur. 

 

CARNAVALSFOTO’S GEMAAKT? DEEL ZE MET ONS! 

 

Jouw carnavalsfoto’s verdienen meer aandacht dan ze alleen te bewaren op je telefoon of 

camera. Daarom ontvangen we graag je mooiste foto’s van carnaval in Dend. Dus foto’s van de 

optocht, de kindermiddag of het Prinsenbal, maar ook van het bouwen aan de wagen of het 

maken van de kostuums voor de optocht….het mag allemaal, als het maar met carnaval in 

Dend te maken heeft. 

De mooiste foto’s worden gepubliceerd op onze websites/social media. Maar het is sowieso 

gaaf om je foto’s te delen met alle Rotten en Rottinnen.  

Dus stuur in die foto’s voor 1 maart a.s.: 

Per e-mail:   cvdeplattevonder@gmail.com 

Via WhatsApp:   06-48773160 

 

Wat valt er te winnen? Nou, sowieso wordt de winnende foto gepubliceerd in de volgende 

carnavalskrant. De winnende inzender ontvangt bovendien een lekkere Plattevondervlaai. 

De winnaar van deze foto-actie wordt bekend gemaakt op de Algemene Vergadering van 13 

maart 2018. 

Tot ziens! 

 

CV De Plattevonder 

 

 Door het inzenden van je foto’s geef je toestemming aan CV De Plattevonder om de 

foto’s met de naam van de inzender en met zorg te publiceren. 

 Eventueel kun je je foto’s sturen via WeTransfer (per e-mail) 

 De actie geldt alleen voor digitale foto’s over carnaval in Someren-Eind 

 Inzenden kan tot 1 maart 2018 

 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
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Beste dorpsgenoten, 

 

De feestdagen zijn weer allang achter de rug. Zelfs de Carnaval hebben we weer gehad. Wat 

was de optocht weer mooi en wat zit er toch een hoop humor in ons klein dorpske zo bleek uit 

die optocht. Iemand was dun hond kwijt maar had er zelf opgezeten en een groepje ging “mi 

moeder de vrouw op vakantie” Schitterend. 

Wij, van de stichting Kerststal en Einderplein, kijken ook weer terug op een prachtige periode 

met een hele mooie en drukbezochte lichtjesroute. Ook onze kerststal is door vele mensen 

bezocht met dank aan onze vrijwilligers die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Zoals u 

weet zorgen zij er voor dat de kerststal er altijd pico bello uit ziet maar zij zijn ook degene die 

zorgen voor het wekelijks onderhoud van ons Einderplein.  

Ook financieel hebben we een goed jaar achter de rug. Met dank aan jullie, die massaal op onze 

stichting Kerststal en Einderplein hebben gestemd bij de Rabobank Clubactie. Daardoor 

hoefden we ons dit jaar geen zorgen te maken over de financiën en konden zelfs wat extra 

dingen doen. Zo konden we bij de lichtjesroute gratis wafels met slagroom en chocomel 

uitdelen in onze mooie, nieuwe kraam en konden we een financiële bijdrage doen aan de 

kinderen die meededen aan de lichtjesroute voor het maken van een lampion. 

Binnenkort is het weer zo ver. Ook dit jaar is er weer een Rabobank Clubkas actie. Vanaf april 

mag er weer gestemd worden en wij hopen natuurlijk weer op uw steun. Dat zouden we erg fijn 

vinden. 

Beste mensen, weer bedankt voor het lezen van dit stukje en veel geluk en plezier de komende 

tijd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 

 

Voorjaarcursussen van Onis Cursushuis    

 

 

 

Sociale media, Opfriscursus spelling en grammatica en ‘Maak indruk met je 1e indruk’. Deze 

drie cursussen organiseert Onis Cursushuis in het voorjaar.  

De cursus sociale media gaat dieper in op Facebook en Whatsapp en wordt gegeven door 

SeniorCompas. Deze cursus start op dinsdag 6 maart en bestaat uit 3 bijeenkomsten. Er is geen 

leeftijdsgrens aan deze cursus. 

De Opfriscursus is bedoeld voor mensen die hun spelling- en grammaticakennis weer willen 

opfrissen. De cursus start om dinsdag 13 maart en bestaat uit 10 bijeenkomsten.  

Bij de workshop ‘Maak indruk met je eerste indruk’ ontdek je welke 1e indruk je zelf maakt en 

hoe je deze kunt inzetten om je doel te bereiken. Ontdek jezelf, op woensdag 11 april, tijdens 

deze avond.  

Voor alle cursussen wordt een eigen bijdrage gevraagd.  

 

Meer weten of opgeven: Onis Cursushuis, Carien van Eijden, (0493) 44 12 56, 

c.vaneijden@oniswelzijn.nl, www.oniswelzijn.nl 
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Op vrijdagavond 9 maart organiseert de Stichting Verenigde Jeugdkoren Someren een 

Lenteconcert !  

Kinderkoor Quintessens o.l.v. Linda v. Rees en Tienerkoor Mixed Voices o.l.v. Pauline v. 

Deursen zullen hieraan deelnemen. De beide koren zullen een afwisselend repertoire ten gehore 

brengen en ook nog samen een nummer gaan zingen. Het beloofd een leuk concert te gaan 

worden !  

 

Vrijdagavond 9 maart, aanvang 19.00 uur tot 20.30 uur, zaal Heidehof Someren-Heide Gratis 

entree ! 
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Gemeenteraadsverkiezing. 
 

Op 21 maart is het weer zo ver, dan worden landelijk de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 

IS DAT BELANGRIJK? Wij leven in een democratisch land, d.w.z. wij kunnen onze eigen 

regering, en ook onze eigen gemeenteraad kiezen. 

MAAK DUS ZEKER VAN DEZE GELEGENHEID GEBRUIK EN GA STEMMEN. 

 

In het verleden hadden we hier in Someren veelal persoonslijsten, enkele mensen vormden een 

lijst en probeerden dan om daarop zoveel mogelijk personen te verzamelen zodat zij grote kans 

maakten om wethouder te worden. Inspraak van hun leden was er veelal niet. 

In Someren-Eind werd veel gemopperd en de opmerking gemaakt: “We hangen hier aan de 

laatste mem”. Alleen de Einderstraat (thans Boerenkamplaan en Sluisstraat) een gedeelte van 

de Nieuwendijk, het begin van de Coöperatiestraat en de Kampstraat waren verhard, de  rest 

waren nog zandwegen. Er was nog géén riool, géén waterleiding, géén gasaansluitingen, 

bovengrondse electriciteits- en telefoonlijnen en in de buitengebieden was zelfs helemaal geen 

elektriciteit. Vanuit de provincie was het beleid gericht op bouwmogelijkheden en uitbreiding 

van de steden, in de kleine kernen zoals Someren-Eind mocht nauwelijks gebouwd worden. Er 

waren dus voldoende redenen om te klagen. 

Vanuit de standsorganisaties werd in 1962 een vergadering bijeen geroepen om tot één 

gezamenlijke Gemeenschapslijst te komen zodat het Eind met Sluis 13 meer kracht kon zetten 

om voor de belangen van hun parochie uit te komen. De toenmalige huisarts Wim Filippini 

nam het voortouw en het resultaat was dat de Gemeenschapslijst was geboren. Lambert Smits, 

die reeds wethouder was geweest voor de Somerense boerenpartij, kwam als eerste op de lijst, 

Willie van de Eynden namens de K.A.B. (de katholieke arbeidersbeweging) werd tweede en 

Remy Lammers namens de middenstand, omdat die uit een middenstandsgezin kwam, als 

derde. 

We kwamen meteen met z’n drieën in de gemeenteraad. Evi van Lierop, de grote animator van 

de Gemeenschapslijst, wilde dat we een open partij zouden worden, en richtte meteen de 

SCHADUWRAAD op, waarbij iedereen, die dat wilde de voorvergaderingen van de 

gemeenteraadsvergadering kon bezoeken en een eigen inbreng kon hebben. Maar vooral ook 

eigen initiatieven naar voren kon brengen,  en het functioneren van de raadsleden goed in de 

gaten kon houden. 

Toen ik in 1962 in de gemeenteraad kwam was de gemeente Someren een armlastige gemeente, 

dat wil zeggen dat er voor iedere financiële uitgave toestemming gevraagd moest worden aan 

het provinciebestuur. Daaruit blijkt dat er in het verleden een zeer slecht financieel beheer was 

gevoerd.  

Onze eerste opdracht van de schaduwraad was dan ook: “Let goed op de centjes”! En wie kan 

dat het beste doen, natuurlijk de wethouder van financiën. 

Daarom dan ook dat we na de periode van wethouder Smits, die lange tijd de portefeuille van 

Openbare Werken heeft bekleed, er voor hebben gezorgd dat de functie van financieel 

wethouder steeds in handen van de Gemeenschapslijst is geweest. Het begon met Frans 

Meulendijks, daarna Hans Toonders, Ans van der Velden en Guido Schoolmeesters, die hebben 

bereikt dat Someren van een armlastige gemeente een ‘rijke’ gemeente is geworden. Dat is niet 

alleen de verdienste van de Gemeenschapslijst maar ook met medewerking van de rest van de 

Raad. De gemeente Someren had in het verleden eigen bedrijven zoals een 

woningbouwvereniging, het waterleiding bedrijf, het gasbedrijf, het centraleantennebedrijf, etc.  

Deze zijn allen verkocht en toen kwam er geld “in het laadje”. Met de rente van dat geld kon er 

elk jaar voor de gemeenschap nuttige dingen worden gedaan. De laatste vier jaar heeft de 

Gemeenschapslijst door gekonkel en achterklap geen wethouder van financiën kunnen krijgen 

en het resultaat is meteen zichtbaar, er zijn enkele miljoenen geïnvesteerd die niet dekkend 

waren. 
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De landelijke regering heeft de laatste jaren veel voorzieningen en sociale uitkeringen 

overgeheveld naar de gemeenten in Nederland. Dat  betekent dat er een goed sociaal plaatselijk 

beleid gevoerd moet worden en daarom is het zeer belangrijk dat de Gemeenschapslijst goed uit 

de bus komt met de verkiezingen. 

 

BLIJF DUS NIET THUIS EN GA STEMMEN OP 21 MAART 

 

EN STEM OP UW EIGEN MENSEN VAN DE GEMEENSCHAPSLIJST. 

 

 

                                                                                                                 Remy Lammers. 

 

 

 

 

     
 

Doe mee met IkPas en zet je alcoholgebruik op pauze 
 

Vanaf 14 februari zetten veel Nederlanders hun alcoholgebruik op pauze. Ook in 

Zuidoost-Brabant drinken veel mensen 30 of 40 dagen geen alcohol. Door tijdelijk geen 

alcohol te drinken merk je welke rol alcohol (vaak onbewust) in je leven speelt. 

 

Waarom IkPas? 

30 of 40 dagen je alcoholgebruik op pauze zetten kan je flink wat voordelen opleveren. Zo 

voelt meer dan de helft van de eerdere deelnemers zich fitter, 40% slaapt beter, 20% valt af en 

38% heeft geld bespaard. Ruim 65% van de deelnemers is zich bovendien bewuster geworden 

van de rol die alcohol in hun leven speelt. Daarnaast heeft 43.5% het gevoel een gewoonte te 

hebben doorbroken en kan 43.7% nu beter nee zeggen tegen alcohol. 

 

Doe mee! 
De 40 dagen actie loopt van Aswoensdag tot en met de zondag voor Pasen, tijdens de 

traditionele vastenperiode tussen carnaval en Pasen. Dit jaar is dat van 14 februari 2018 tot 26 

maart 2018. 

De 30 dagen actie start op 1 maart tot en loopt tot en met 30 maart.  

 

Wil je ook de voordelen ervaren van je alcoholgebruik op pauze zetten?  

Schrijf je dan in voor IkPas via www.ikpas.nl/inschrijven. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ikpas.nl/inschrijven
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